Registratieformulier Procedurele Sedatie & Analgesie versie 2.0 NVSHA
arts & procedure
datum:

ingreep / Indicatie:

sederend arts:

functie:

ANIOS

gesuperviseerd door:

functie:

AIOS

AIOS

Staf

Staf

indien PSA niet uitgevoerd ondanks indicatie, reden:

patiënt

geïnformeerd en akkoord:

patiënt nr:

ja

nee

PSA folder gegeven:

DMV score:

geboorte datum:

M/V

gewicht (kg):

nee

lengte(cm):

relevante VG

allergieën

medicatie

ASA klasse*

I

II

III

IV

V

medicatie

helder vloeibaar om . . : . . uur

farmacon

vast voedsel om . . : . . uur

route

sedativum

dosering
1e dosis……..mg

totaal……mg

analgeticum

totaal……………mg / μg

co‐medicatie

totaal……………mg / μg

standaard O2 toediening

geen

neusbril 2‐ 4L

NRM 15L

bewaking & outcome
diepste sedatie score*:

licht

ketamine sedatie score:

niet‐gedissocieerd

‐5

0

anders:

Æ

events

starttijd = …. : …. (=tijd toediening sedativum = 0)

tijd

ja

matig

5

10

diep

agitatie
totaal

NIET

gedissocieerd
15 evt.

20 evt.

apneu >20s
aspiratie
braken

AFreq

luchtwegobstructie

sat%

sat < 90% >60s

NIBD

syst < 90 mmHg

pols

opname tgv PSA

(ETCO2)

overlijden tgv PSA

eindtijd* = …. : ….

complicatie*

ingreep geslaagd:
ja
nee

amnesie:
Ja

Nee*

interventie

pijnscore NRS
(0‐10):

pijnscore kind 3‐8jr
(schaal 0‐5)*:

bijzonderheden (beschrijf altijd de interventies n.a.v. een event, is er sprake van een complicatie?)

* eindtijd = tijd tot patiënt weer helder is, amnesie ‘nee’ dan Pijnscore invullen.
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ASA classificatie
I
II
III

gezonde patiënt
milde systemische ziekte (bijv goed gereguleerde hypertensie, DM)
ernstige systemische ziekte (bijv. ernstige diabetes mellitus met vaatcomplicaties,
invaliderende longziekte)
instabiel (bijv ernstig hartfalen, eind stadium nierfalen)
mordibund

IV
V

Sedatiediepte
Minimaal
matig
diep
totale anesthesie

anxiolyse, bewustzijn is niet verminderd, reageert normaal op aanspreken.
verminderd bewustzijn, patiënt reageert adequaat* op verbale of lichte aanraking
verminderd bewustzijn, patiënt alleen wekbaar na herhaalde of pijnvolle stimulatie,
maar reageert adequaat*
niet wekbaar

* terugtrekreacties worden niet als adequaat beschouwd

Baker‐Wong happy faces

Difficult Mask Ventilation score
Baard
BMI > 26
Geen tanden
Leeftijd > 55
Snurken in anamnese
• laag risico 0‐1 punt
• hoog risico ≥ 2 punten

1
1
1
1
1

Definitie complicatie
Een complicatie is een gebeurtenis die ondanks goed medisch handelen toch een slechte uitkomst heeft
voor de patiënt. Deze uitkomst kan directe schade aan de gezondheid zijn, dan wel een langere
behandelduur dan normaal gesproken verwacht.

Ontslagcriteria
volwassenen

kinderen

helder en georiënteerd of bewustzijn idem pre‐
sedatieniveau
kan drinken, niet misselijk, adequate pijnstilling

kan praten (passend bij leeftijd)
kan zelfstandig zitten (passend bij leeftijd)

vitale parameters (ademhaling, circulatie) zijn stabiel
minimaal 2 uur na het toedienen van antagonisten.
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